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ZÁPIS 
 

Akce:   Jednání komise MA21 

Datum:  22.10.2019, 15,30 – 17.45 

Místo:  ÚMČ Praha – Dolní Počernice – kancelář starosty 

Přítomni:  Zbyněk Richter (předseda), Bc. Martin Lněnička, Štěpánka Kratochvílová, 

Hana Špindlerová, Petr Polcar, Petr Bačák, Markéta Brožová (koordinátor),  

Omluveni:  Ing. Miloslav Král, ¨MUDr. Pavel Boček, Bc. Jan Šroubek, 

                       Ing. Romana Falge Vondalová, Petra Karochová, Mgr. Edita Hejdová 

 

Program: 1)   Zahájení 

  2)   stručné představení práce komise MA21 

  3)   Akční plán 2019 – zhodnocení, návrhy na vylepšení 

  4)   Informace o zřizované příspěvkové organizace MČ 

  5)   Plán pro rok 2020 – nové podněty a akce, stanovení termínů 

  6)   Připomínky, dotazy 

  7)   Závěr 

 

k bodu 2): náplň činnosti komise, spolupráce jednotlivých resortů, frekvence jednání 

 

k bodu 3): hodnoceno kladně, podány návrhy na zlepšení koordinaci ohledně termínů akcí a 

jejich medializace, info o zapojení se do kampaně „Dost bylo plastu“ 

 

k bodu 4): od 1.1.2020 MČ plánuje zřídit příspěvkovou organizaci, která převezme stěžejní 

část organizace kulturních, společenských a dalších akcí 

  

k bodu 5): - návrhy na nové akce (přírodovědné naučné procházky a přednášky –  

  rybáři, myslivci, huculové, včelaři, farma paní Kozákové na stanovištích) 

  - lepší využití grantů a dotací, oslovení sponzorů v okolí 

- hledání inspirace ve „Střípcích dobré praxe“ 

- do 1.12. podat případné návrhy na změny či vylepšení pro rok 2020 

 

k bodu 6): - možnost automatů na PET lahve (Mattoni) 

- využít dramatický kroužek ZŠ na akce (Adventní setkání seniorů, Den 

  dětí, Vítání občánků)… 

- zapojení všech spolků a organizací (personál MŠ…) 

- prověřit možnost vzájemného půjčování technického vybavení a prostor 

- spojit síly ohledně propagace (plakáty, web, facebook…) 

- do DPZ a do ulic v okolí Počinu (huculové) dát upozornění na omezení 

   pyrotechniky a ohleduplnost ke koním 

 - zkusit pořádat akce o víkendech (výlov, masopust…) 

   

 

Zapsala:  Markéta Brožová 

 

Ověřil:  Zbyněk Richter 


